
Договір добровільного страхування подорожуючих Україною. Частина 2. 

. 
1. Загальні умови Договору  
1.1. Відповідно до умов цього Договору Страховик бере на себе зобов’язання у разі настання 
страхового випадку здійснити згідно з чинним законодавством України страхову виплату 
Страхувальнику або Вигодонабувачу в порядку і на умовах, визначених цим Договором та 
Правилами, а Страхувальник зобов’язується сплатити страховий платіж у визначений цим 
Договором строк та виконувати інші умови цього Договору. 
1.2. Вигодонабувачем є у разі смерті Страхувальника (Застрахованої особи) його (її) спадкоємець 
за законом, заповітом або спадковим договором; у разі втрати ним (-ею) дієздатності – опікун, у разі 
розладу здоров’я (тимчасової або стійкої втрати працездатності) – Страхувальник або Застрахована 
особа. 
2. Перелік страхових випадків. Витрати, які відшкодовуються Страховиком  
2.1. При страхуванні медичних витрат страховим випадком є подія, що сталася в період дії 
Договору та не є виключенням зі страхових випадків або обмеженням страхування згідно з 
Договором, внаслідок якої Застрахована особа отримує екстрену медичну допомогу (медичні та 
(або) додаткові послуги), передбачену Договором, внаслідок чого виникає зобов’язання Страховика 
здійснити страхову виплату Страхувальникові (Застрахованій особі) або Асистансу згідно з 
умовами Договору, а саме внаслідок гострого захворювання; загострення хронічної хвороби; 
нещасного випадку. 

Під екстреною розуміють медичну допомогу, необхідну за життєвими показаннями, ненадання або 
відстрочення надання якої становить пряму загрозу життю Застрахованої особи та яку неможливо 
відкласти до моменту, коли Застрахована особа повернеться до місця свого постійного проживання.  
Під гострим захворюванням розуміють раптове непередбачуване порушення життєдіяльності 
організму, що призвело до погіршення здоров’я Застрахованої особи, зумовлене функціональними 
та (або) морфологічними зміненнями та вимагає надання екстреної медичної допомоги. 
Під загостренням хронічного захворювання (рецидивом) розуміють період перебігу хронічної 
хвороби, впродовж якого присутні суб’єктивні скарги та об’єктивні клінічні прояви хвороби, що 
потребують надання екстреної медичної допомоги до повернення у період ремісії (визначається лікарем).  
Під нещасним випадком розуміють раптову, випадкову, короткочасну, непередбачувану та 
незалежну від волі Застрахованої особи подію, що сталася внаслідок впливу різних зовнішніх 
чинників (фізичних, хімічних, технічних і т. ін.) та призвела до тимчасового або постійного розладу 
здоров’я Застрахованої особи та (або) її загибелі (смерті).  
До зовнішніх чинників відносяться стихійні явища, пожежа, вибух, удар блискавки, дія електричного 
струму, аварія, протиправні дії третіх осіб, напад, укуси тварин, комах, змій, випадкові контакти із 
тваринами, комахами та іншими представниками флори та фауни, падіння будь-якого предмета або 
самої Застрахованої особи, удар стороннього предмета тощо.  
Під розладом здоров’я внаслідок нещасного випадку слід розуміти: 
- травматичне ушкодження здоров’я (переломи, вивихи, розриви органів, зв’язок, сухожилля тощо), 
втрата органів, частин тіла, опіки, обмороження, вогнепальні поранення, утоплення, шокові стани 
тощо; 
- випадкові гострі отруєння, кліщовий або післящепленевий енцефаліт (енцефаломієліт), ураження 
електричним струмом (атмосферною електрикою), укуси змій, ядовитих комах, правець, ботулізм та 
ін. з терміном лікування понад 5 (п’ять) днів. 
2.2. При страхуванні медичних витрат за Договором Страховик відшкодовує такі витрати на 
екстрену медичну допомогу: 
2.2.1. Невідкладна медична допомога, що передбачає виїзд спеціалізованої бригади швидкої 
допомоги до місця перебування Застрахованої особи, експрес-діагностику та невідкладну допомогу 
на догоспітальному етапі, доставлення каретою швидкої медичної допомоги до лікарні для 
проведення подальшого лікування, забезпечення необхідними медикаментами та витратними 
медичними матеріалами; 

2.2.2. Екстрена амбулаторна допомога, що передбачає консультації та інші професійні послуги 
лікарів-фахівців, проведення необхідних діагностичних досліджень та лікувальних заходів і 
маніпуляцій, забезпечення необхідними медикаментами та витратними медичними матеріалами; 
2.2.3. Екстрена стаціонарна допомога, що передбачає екстрену госпіталізацію до медичного 
закладу, в умовах якого Застрахованій особі буде надана необхідна медична допомога – консультації 
та інші професійні послуги медичного персоналу, в тому числі лікарів вузькопрофільної 
спеціалізації; консультативно-діагностичне обслуговування; консервативне та оперативне лікування, 
необхідні консультаційні заходи, забезпечення необхідними медикаментами та витратними 
медичними матеріалами; 
2.2.4. Екстрена стоматологічна допомога, що передбачає надання невідкладної першочергової 
стоматологічної допомоги, а саме: терапевтичне та хірургічне лікування зубів і ротової порожнини 
(за виключенням проведення косметичних, ортодонтичних процедур, протезування), пов’язане з 
гострим зубним болем та (або) наданням невідкладної стоматологічної допомоги внаслідок настання 
нещасного випадку. Ліміт відповідальності Страховика (максимальна сума, на яку може бути надана 
медична допомога або здійснена страхова виплата) за витратами на екстрену стоматологічну 
допомогу становить 150,00 гривень; 
2.2.5. Медична евакуація, що передбачає транспортування Застрахованої особи до найближчого 
до місця її проживання лікувального закладу. Евакуація проводиться на розсуд Страховика і може 
бути проведена у випадках, коли витрати на перебування Застрахованої особи у стаціонарі можуть 
перевищувати страхову суму. Рішення про доцільність медичної евакуації та засоби її здійснення 
можуть приймати тільки лікарі, призначені Асистансом або Страховиком. Після надання екстреної 
медичної допомоги (за необхідності евакуації) подальше лікування Застрахованої особи за рахунок 
Страховика не здійснюється; 
2.2.6. Репатріація, що передбачає організацію та проведення Асистансом транспортування останків 
Застрахованої особи, якщо її смерть стала наслідком настання страхового випадку до місця 
постійного проживання (для Застрахованих осіб – резидентів України), або до найближчого 
міжнародного аеропорту чи залізничної станції для подальшого транспортування до місця 
постійного проживання (для Застрахованих осіб – нерезидентів України). 
2.3. При страхуванні від нещасних випадків страховим випадком є події, що сталися внаслідок 
нещасного випадку, що настав під час дії Договору, та підтверджені документами, виданими 
компетентними органами, і з настанням яких виникає зобов’язання Страховика здійснити страхову 
виплату згідно з умовами Договору, а саме: 

- тимчасовий розлад здоров’я Застрахованої особи, передбачений таблицею страхових виплат 
(додаток 2 до Правил № 10201) внаслідок нещасного випадку;   
- установлення Застрахованій особі інвалідності I, II, III групи (в т.ч. змінення групи інвалідності на 
вищу) у результаті нещасного випадку; 
- смерть Застрахованої особи у результаті нещасного випадку. 
Страховий захист діє 24 години на добу. Смерть Застрахованої особи або встановлення їй 
інвалідності (в т.ч. змінення групи інвалідності на вищу) внаслідок нещасного випадку, що настав в 
період дії Договору, визнається страховими випадком, якщо вона сталася протягом строку, що не 
перевищує один рік від дня настання нещасного випадку, незалежно від дати закінчення строку дії 
Договору. 
3. Виключення зі страхових випадків і обмеження страхування 
3.1. Не можуть бути застрахованими особи, визнані недієздатними у порядку, встановленому 
чинним законодавством України, а також особи, які страждають важкими нервовими 
захворюваннями, гострим енцефалітом, психічними захворюваннями, захворюваннями серцево-
судинної системи з порушенням кровообігу важкого ступеня, діабетом у важкій формі, системними 
ураженнями опорно-рухового апарата. Дія Договору щодо конкретної Застрахованої особи 
закінчується, як тільки така особа стала такою, яка не може бути застрахованою з причин, 
зазначених у цьому пункті. 
3.2. Страховик не несе відповідальності за Договором, якщо страхові випадки стосовно конкретної 
Застрахованої особи виникли внаслідок: 

3.2.1. Здійснення Застрахованою особою протиправного діяння, що перебуває в прямому причинно-
наслідковому зв’язку з настанням розладу здоров’я та (або) інших подій (страхових випадків), 
передбачених Договором. Протиправне діяння може бути кваліфіковане як таке згідно з чинним 
законодавством України; 
3.2.2. Прямого або непрямого впливу іонізувальної радіації, ядерного вибуху, радіоактивного 
забруднення будь-якого походження; 
3.2.3. Самогубства Застрахованої особи, спроби самогубства або умисного заподіяння 
Застрахованою особою собі тілесних ушкоджень; 
3.2.4. Самолікування або лікування Застрахованої особи особою, яка не має відповідної медичної 
освіти та кваліфікації, в закладі або лікарем, які не мають відповідних дозволів (ліцензій) на 
здійснення медичної діяльності; 
3.2.5. Вживання Застрахованою особою алкоголю, наркотиків або токсичних речовин, порушення 
свідомості або погіршення психічного сприйняття Застрахованої особи під дією алкоголю, 
наркотичних речовин, токсичних препаратів або отруєння Застрахованої особи зазначеними 
речовинами, а також медикаментів, що застосовувалися не за призначенням лікаря, або за 
призначенням особи, яка не має відповідної кваліфікації, якщо це було причиною настання 
страхового  випадку; 
3.2.6. Подій за межами місця дії Договору; 
3.2.7. Керування Застрахованою особою будь-яким транспортним засобом без водійського 
посвідчення або під впливом алкоголю, наркотичних або токсичних речовин, а також внаслідок 
передавання нею керування іншій особі, яка знаходилася під впливом алкоголю, наркотичних або 
токсичних речовин, або особі, яка не мала прав водія, а також якщо вона, заздалегідь про це знаючи, 
їхала в транспортному засобі, яким керувала особа, яка не має посвідчення водія чи перебуває під 
впливом алкоголю, наркотичних або токсичних речовин; 
3.2.8. Перебування Застрахованої особи в транспортному засобі, якщо Застрахована особа знала, що 
особа, яка керує таким транспортним засобом, не має права керування транспортними засобами, або 
права керування транспортними засобами відповідної категорії, або перебуває в стані алкогольного, 
наркотичного, токсичного сп'яніння, або під впливом медикаментів, які вживалися не за 
призначенням лікаря, або за призначенням особи, яка не має на те відповідної кваліфікації; 

3.2.9. Дії форс-мажорних обставин у місці дії Договору: стихійних або природних явищ, війни, 
будь-яких військових дій, оголошеного органами влади надзвичайного стану, революції, 
громадських заворушень, терористичного акту тощо, за умови, що територія на якій знаходиться 
Застрахована особа була офіційно визнана (або має статус) компетентними державними органами 
територією військових дій, зоною можливого стихійного лиха, територією карантину тощо до 
набрання чинності Договором; 
3.2.10. Подій, що трапилися під час перебування Застрахованої особи у місцях тимчасового 
затримання, арешту, тримання під вартою, ув’язнення, а також під час арешту, затримання та інших 
оперативних слідчих дій, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України, крім 
випадків, коли таке затримання, арешт, ув'язнення визнані незаконними; 
3.2.11. Професійного або аматорського заняття спортом, участі в будь-яких спортивних змаганнях 
або тренування (підготовлення) до таких змагань тощо, крім випадків, коли дія Договору 
поширюється на час занять певними видами спорту або спортивний (активний) відпочинок, про що 
робиться позначка у в Частині 1 Договору; 
3.2.12. Виконання Застрахованою особою робіт за наймом, крім випадків, коли дія Договору 
поширюється на час праці за наймом Застрахованою особою, про що робиться відповідна позначка у 
Частині 1 Договору. 
3.3. При страхуванні медичних витрат страхуванням не покриваються та не підлягають 
відшкодуванню Страховиком  медичні та інші витрати на: 

3.3.1. Лікування, яке Застрахована особа проходила до початку строку дії Договору, а також, якщо 
поїздка була протипоказана Застрахованій особі за станом здоров'я;  
3.3.2. Лікування захворювання або травм, викликаних участю Застрахованої особи у парі, 
правопорушеннях або бійках (крім випадків самозахисту), повстаннях, війнах, народних 
заворушеннях, якщо Застрахована особа була співучасником дій, що згідно з чинним 
законодавством України кваліфікуються як злочин проти громадського порядку та моральності, а 
також служби Застрахованої особи в будь-яких військових структурах або формуваннях; 
3.3.3. Медичну допомогу у разі загострення захворювання, яке за попередні 6 (шість) місяців перед 
датою поїздки лікувалося або вимагало лікування. Винятками є випадки, коли загострення цієї 
хвороби пов’язане з гострою смертельною небезпекою для життя Застрахованої особи або може 
спричинити стійку втрату працездатності. При цьому обов’язковою умовою для відшкодування 
Страховиком медичних витрат є підтвердження Асистансом критичного стану Застрахованої особи; 
3.3.4. Лікування захворювання або травм, викликаних дією форс-мажорних обставин, включаючи: 
– участь Застрахованої особи у війні, вторгненні, терористичних актах, громадянській війні, 
повстанні, революції, діях військової влади чи узурпаторських режимів;  
– стихійні лиха і їхні наслідки, епідемії, карантин, несприятливі метеорологічні умови за умови, що 
територія, на якій знаходиться Застрахована особа офіційно визнана (або має статус) компетентними 
державними органами зоною можливого стихійного лиха, територією карантину тощо, якщо це 
оголошення було зроблене до набрання чинності Договором. 
3.3.5. Надання стоматологічних послуг, крім витрат, зазначених у пункті 2.2.4 Частини 2 Договору; 
3.3.6. Проведення аборту, крім випадків, коли це необхідно внаслідок настання нещасного випадку 
або раптового захворювання, а також надання медичних послуг, пов’язаних з вагітністю, її 
ускладненнями та пологами, починаючи з 29 (двадцять дев’ятого) тижня вагітності, та 
післяпологовим доглядом за дитиною; 
3.3.7. Штучне запліднення, лікування безпліддя, заходи з запобігання вагітності; 
3.3.8. Будь-яке протезування, в тому числі протезування очей та забезпечення зубними протезами 
або штучними зубами; 
3.3.9. Придбання та ремонт допоміжних засобів (окулярів, контактних лінз, слухових апаратів, 
протезів, інвалідних візків, милиць, тростин тощо); 
3.3.10. Діагностичні маніпуляції (у тому числі консультації та лабораторні дослідження) та лікувальні 
процедури, що не є обов’язковими, необхідними у разі настання нещасного випадку або раптового 
захворювання, або не пов’язані з ними; 
3.3.11. Медичні та інші послуги, не передбачені Договором або лікування, не призначене лікарем; 
3.3.12. Медичні та інші послуги, не погоджені з Асистансом у порядку, визначеному у пунктах 5.1 
або 5.3 Частини 2 Договору; 
3.3.13. Діагностичні маніпуляції (у тому числі консультації та лабораторні дослідження), отримані без 
наступного лікування; 
3.3.14. Проведення операції, пов’язаної з реконструктивною та пластичною хірургією, в тому числі 
операції, пов’язаної з усуненням косметичних дефектів, крім випадків, коли такі витрати пов’язані з 
травмою, одержаною внаслідок нещасного випадку;  
3.3.15. Проведення профілактичних заходів, вакцинацій, дезінфекцій, загальних медичних оглядів, 
лікарської експертизи, видавання медичних довідок та свідоцтв; 
3.3.16. Лікування та (або) догляд Застрахованої особи її родичами;  
3.3.17. Проведення відновлювальної терапії, реабілітації або фізіотерапії; 
3.3.18. Коригувальне  та  (або) реабілітаційне  лікування, лікування на курортах, у санаторіях, 
будинках відпочинку та інших курортних закладах; 
3.3.19. Ангіографію, а також витрати, пов’язані з операціями на серці та судинах, у тому числі 
ангіопластику та шунтування; 
3.3.20. Обстеження і лікування методами мануальної терапії, рефлексотерапії (акупунктури), 
хіропрактики, масажу, гомеопатії, фіто- і натуротерапії та іншими методами недоказової медицини;  
3.3.21. Надання засобів та послуг додаткового комфорту: палати типу „люкс”, кондиціонера, 
зволожувача повітря, телевізора, телефону, послуг перукаря, масажиста, косметолога, перекладача тощо;  
3.3.22. Лікування на території місця тимчасового перебування після дати, коли, на думку лікаря, 
призначеного Асистансом, медична репатріація є можливою за медичними показаннями, крім тих 
витрат, що були здійснені з метою медичної репатріації Застрахованої особи;  
3.3.23. Лікування, що за медичними показаннями може бути відкладене до повернення Застрахованої 
особи до місця постійного проживання; 
3.3.24. Медичну репатріацію, якщо лікування захворювання або тілесного ушкодження за 
медичними показаннями може бути здійснене за місцезнаходженням Застрахованої особи, та (або) 
якщо захворювання не перешкоджає продовженню поїздки; 
3.3.25. Медичні послуги, що не є необхідними, коли стан здоров'я Застрахованої особи покращився 
настільки, що вона сама або при супроводженні іншої особи може повернутися до місця постійного 
проживання; 
3.3.26. Транспортування Застрахованої особи з одного медичного закладу в інший без участі 
Асистансу або без попереднього погодження з Асистансом або Страховиком; 
3.4. При страхуванні медичних витрат Страховик не відшкодовує витрати, пов’язані з: 

3.4.1. Обставинами, про які Страхувальник (Застрахована особа) знав або повинен був знати, але не 
вжив усіх заходів, що від нього залежать, для запобігання настання страхового випадку; 
3.4.2. Лікуванням на території місця постійного проживання Застрахованої особи; 
3.4.3. Утриманням будь-якої особи, яка подорожувала разом із Застрахованою особою або доглядає 
за нею під час лікування; 
3.4.4. На платне лікування у медичному закладі, а також будь-які витрати, якщо Застрахована особа 
має право на безкоштовне медичне обслуговування. 
3.4.5. Виникненням події, внаслідок якої у Застрахованої особи виникає потреба в отриманні 
медичних послуг та (або) додаткових послуг, забезпечення надання яких передбачене Договором, до 
початку дії Договору або після припинення його дії. Страховик має право відмовити у здійсненні 
страхової виплати, а Асистанс – у наданні послуг, передбачених Договором, якщо зазначена подія 
сталася під час подорожі у час, коли встановлений згідно з Частиною 1 Договору строк дії Договору 
припинився. 
3.5. Якщо Застрахована особа здійснила подорож з метою одержати лікування або передбачала 
одержання лікування, Страховик не відшкодовує медичні витрати на лікування, що є метою 
поїздки, або передбачуване лікування, а також витрати, викликані погіршенням стану здоров’я або 
смертю Застрахованої особи у зв’язку із цим лікуванням.  
3.6. Страховик не виплачує моральну та іншу непряму шкоду, заподіяну Застрахованій особі під 
час здійснення нею подорожі. 
3.7. При страхуванні від нещасних випадків не визнаються страховими випадками події, які 
сталися внаслідок: 

3.7.1. Порушення Застрахованою особою правил техніки безпеки, правил пожежної безпеки, правил 
дорожнього руху; 
3.7.2. Діагностичних, лікувальних та професійних заходів (включаючи ін'єкції ліків), якщо вони не 
були пов'язані з лікуванням, що здійснювалося з приводу нещасного випадку; 
3.7.3. Свідомого перебування в місцях, заздалегідь відомих як небезпечні для життя та здоров’я 
людини (місця проведення вибухових, будівельно-монтажних робіт, військові полігони, стрільбища 
тощо), якщо це не пов’язано з виробничою необхідністю або спробою врятування людського життя. 
3.8. Страховик не відшкодовує витрати на пошук і рятування Застрахованої особи, яка 
постраждала від нещасного випадку, на лікування, на транспортування до лікарні або до місця 
проживання Застрахованої особи, яка постраждала від нещасного випадку. 
3.9. При страхуванні від нещасних випадків до страхових випадків не відносяться: 

3.9.1. Загострення хронічного захворювання, інфекційні захворювання, харчова токсикоінфекція 
(крім правцю, сказу, кліщового енцефаліту та інших захворювань, що передаються через укуси 
тварин та комах); 
3.9.2. Операційні та післяопераційні травми, що виникли внаслідок оперативного лікування будь-
якого захворювання Застрахованої особи, крім наслідків нещасного випадку; 
3.9.3. Зникнення Застрахованої особи безвісти; 
3.9.4. Тимчасова втрата працездатності, інвалідність, смерть Застрахованої особи внаслідок будь-
якої хвороби або захворювання, що не є наслідком нещасного випадку. 
4. Права та обов’язки Сторін 
4.1. Страховик зобов’язаний: 

4.1.1. Ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування; 



Договір добровільного страхування подорожуючих Україною. Частина 2. 
4.1.2. Протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, 
вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення страхової 
виплати; 
4.1.3. При настанні страхового випадку здійснити страхову виплату в передбачений Договором 
строк. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати 
шляхом сплати одержувачу страхової виплати пені у розмірі подвійної облікової ставки 
Національного банку України, що діяла в період, за який нарахована пеня, від суми заборгованості за 
кожен день прострочення; 
4.1.4. За заявою Страхувальника у разі вжиття ним заходів, що зменшили ступінь страхового 
ризику, переукласти з ним Договір або внести до нього зміни; 
4.1.5. Не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище, крім випадків, 
встановлених законом. 
4.2. Страхувальник (Застрахована особа) зобов’язаний: 

4.2.1. Вчасно вносити страхові платежі за умовами Договору; 
4.2.2. При укладенні Договору надати інформацію Страховикові про всі відомі йому обставини, що 
мають істотне значення для оцінки страхового ризику та укладення Договору, і надалі інформувати 
його про будь-які змінення ступеня страхового ризику; 
4.2.3. При укладенні Договору повідомити Страховика про інші чинні договори страхування щодо 
цього предмета Договору; 
4.2.4. Вживати заходів щодо усунення шкідливих чинників впливу на здоров'я Застрахованої особи 
та вживати усіх можливих заходів, спрямованих на зменшення розміру збитків, завданих внаслідок 
настання страхового випадку; 
4.2.5. таємниці щодо хвороби та обставин її виникнення і лікування, якщо таке лікування має ознаки 
страхового випадку за Договором; 
4.2.6. Зберігати Договір та додатки до нього у разі їхньої наявності і не передавати їх іншим особам з 
метою отримання ними медичних та (або) інших послуг; 
4.2.7. Повернути Страховикові протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання 
письмової вимоги Страховика, здійснену страхову виплату (або відповідну її частину), якщо 
протягом передбачених чинним законодавством України строків позовної давності виявиться 
обставина, що повністю або частково позбавляє Страхувальника (Застраховану особу) права на його 
одержання. 
4.2.8. При укладенні Договору на користь іншої особи (Застрахованої особи), ознайомити її з 
умовами Договору. 
4.3. Страхувальник має право:  

4.3.1. На отримання страхової виплати при настанні страхового випадку, якщо він є одержувачем 
страхової виплати, на умовах, передбачених цим Договором; 
4.3.2. Перевіряти виконання Страховиком зобов'язань, передбачених умовами Договору; 
4.3.3. Ініціювати внесення змін та доповнень до умов Договору або достроково припинити його дію 
(в тому числі щодо окремої Застрахованої особи) з письмовим повідомленням Страховика про 
причини прийняття такого рішення; 
4.3.4. Отримати дублікат Договору у разі втрати оригіналу; 
4.3.5. Оскаржити в порядку, передбаченому чинним законодавством України, відмову Страховика у 
здійсненні страхової виплати або розмір виплати; 
4.3.6. Вимагати припинення дії Договору в частині одного із видів страхування. 
4.4. Страховик має право: 

4.4.1. При укладенні Договору звернутися до Страхувальника з запитом інформації, необхідної для 
оцінки ступеня страхового ризику; 
4.4.2. Перевіряти інформацію, надану йому Страхувальником при укладенні або під час виконання 
ним зобов’язань за умовами Договору; 
4.4.3. Перевіряти виконання Страхувальником зобов’язань, визначених у Договорі; 
4.4.4. У разі змінення ступеня страхового ризику або за інших причин ініціювати внесення змін до 
умов Договору; 
4.4.5. Самостійно з'ясовувати причини та обставини настання страхового випадку, за необхідності 
надсилати запити про відомості, пов’язані зі страховим випадком до медичних закладів та інших 
підприємств, установ і організацій, що володіють інформацією про факт, причини та обставини 
настання страхового випадку; 
4.4.6. Відстрочити прийняття рішення про здійснення страхової виплати або відмову у здійсненні 
страхової виплати до з'ясування обставин настання страхового випадку на період до 6 (шести) 
місяців при виникненні обґрунтованих сумнівів щодо достовірності інформації, наданої 
одержувачем страхової виплати. Якщо органом державної влади, уповноваженим розпочати досудове 
розслідування, щодо події, що може бути визнана страховим випадком, було розпочате досудове 
розслідування, протягом здійснення якого Страхувальника (Застрахованої особи, Одержувача 
страхової виплати) було визнано підозрюваним або обвинуваченим, рішення про здійснення або 
відмову здійснити страхову виплату приймається Страховиком після закриття кримінального 
провадження, зупинення досудового розслідування або винесення вироку суду. Якщо після 
здійснення Страховиком страхової виплати судом винесений обвинувальний вирок  про винність 
зазначених осіб у скоєнні умисного злочину, що призвів до настання страхового випадку, одержувач 
страхової виплати зобов’язаний протягом 7 (семи) календарних днів з моменту отримання від 
Страховика відповідного письмового повідомлення повернути отриману страхову виплату. 
4.4.7. Відмовити у здійсненні страхової виплати у випадках, передбачених Договором; 
4.4.8. Брати участь у судовому процесі при розгляді будь-яких справ, прямо або опосередковано 
пов'язаних з настанням страхового випадку; 
4.4.9. Ініціювати внесення змін (доповнень) до Договору або дострокове припинення його дії з 
письмовим повідомленням Страхувальника про причини прийняття такого рішення; 
4.4.10. Вимагати повернення страхової виплати, якщо на те виникнуть підстави, передбачені 
умовами Договору та (або) чинним законодавством України. 
5. Дії  Застрахованої особи при настанні страхового випадку 
5.1. Якщо, під час перебування за межами місця свого постійного проживання, у Застрахованої 
особи виникне необхідність в отриманні екстреної медичної допомоги та інших послуг, зазначених 
у пункті 2 Частини 2 Договору, Застрахована особа або третя особа, яка представляє її інтереси, 
повинна якнайскоріше звернутися до Асистансу та повідомити таку інформацію: 

- номер договору страхування та термін його дії; розмір страхової суми; 
- прізвище та ім'я Застрахованої особи; 
- контактний телефон; точне місцезнаходження Застрахованої особи, 
- опис того, що трапилося, та характер необхідної допомоги. 
5.2. Після звернення до Асистансу виконувати його рекомендації щодо своїх подальших дій.  
5.3. Якщо Застрахована особа з об'єктивних причин (підтверджених документально) не зв'язалася 
із Асистансом для отримання необхідної допомоги та внаслідок цього повинна була самостійно 
оплатити вартість наданої їй невідкладної допомоги, вона зобов'язана узгодити здійснені витрати із 
Асистансом при першій же можливості та в подальшому діяти згідно з наданими рекомендаціями 
та зібрати документи, необхідні для встановлення причин, обставин та характеру настання 
страхового випадку. 
5.4. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення розміру збитків, завданих внаслідок 
настання страхового випадку (в т.ч. виконувати рекомендації лікаря). 
5.5. Якщо причиною настання страхового випадку був нещасний випадок, незалежно від того, 
скористалась Застрахована особа послугами Асистансу чи ні, вона повинна протягом 7 (семи) 
календарних днів з моменту повернення до місця постійного проживання звернутися до 
Страховика з письмовою заявою про настання страхового випадку для отримання страхової 
виплати відповідно до страхування від нещасних випадків. 
6. Перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків 

(витрат) 
6.1. При страхуванні медичних витрат одержання екстреної медичної допомоги та інших послуг 
Застрахованою особою у зв'язку з раптовим захворюванням, загостренням хронічного 
захворювання, розладом здоров’я внаслідок нещасного випадку, необхідно підтверджувати такими 
документами: листком непрацездатності (його копією) або відповідною довідкою, завіреною в 
установленому законодавством порядку, випискою з карти амбулаторного (стаціонарного) хворого, 
підписаною відповідальною особою та завіреною печаткою медичного закладу; оригіналами 
деталізованих рахунків щодо наданої медичної допомоги та інших послуг; квитанціями, чеками про 
оплату наданої медичної  допомоги та інших послуг; рецептами з назвами ліків, та документами, 
що підтверджують оплату з зазначенням назви та вартості кожного медичного препарату і 
проставленою печаткою відповідної аптеки (якщо ліки окремо оплачувалися. 
6.2. При страхуванні від нещасних випадків для одержання страхової виплати Страхувальник, 
Застрахована особа, Вигодонабувач надають Страховикові такі документи, необхідні для 
здійснення страхової виплати: акт про нещасний випадок на виробництві або в побуті (форми Н-1 
або НТ), а у разі його відсутності – документи лікувально-профілактичного закладу з підтвердженням 
факту отримання травми; виписку з карти амбулаторного або стаціонарного хворого, підписану 
відповідальною особою та завірену печаткою медичного закладу; довідку лікувально-
профілактичного закладу встановленої форми, в якій повинні бути зазначені місце та час настання 
нещасного випадку, дата та час звернення до медичного закладу, діагноз і характер травми, опис 
події, що призвела до настання нещасного випадку, а також висновок про наявність алкогольного, 
токсичного або наркотичного сп'яніння у Застрахованої особи в момент настання нещасного 
випадку (якщо Застраховану особу було направлено на таке обстеження працівниками відповідного 
органу Міністерства внутрішніх справ України або іншого компетентного державного органу).  
6.3. Враховуючи обставини кожного конкретного страхового випадку, Страховик може зменшити 
перелік документів, зазначених у пунктах 6.2– 6.2 Частини 2 Договору. 
6.4. Настання страхового випадку та розмір страхових  виплат залежно від  його характеру 
додатково підтверджують такі документи: 

6.4.1. При тимчасовому розладі здоров’я Застрахованої особи та (або) тимчасовій  втраті нею 
працездатності – листок непрацездатності, в якому зазначені період, місце та характер лікування, або 
довідка лікувально-профілактичного закладу встановленої форми, в якій зазначений діагноз, період, 
місце та характер лікування; 
6.4.2. При встановлені Застрахованій особі інвалідності – довідка МСЕК про встановлення групи 
інвалідності (для дітей – висновок ЛКК при стійкому розладі здоров’я); 

6.4.3. У разі смерті Застрахованої особи – оригінал свідоцтва про смерть Застрахованої особи із 
зазначенням причини смерті (або його нотаріально завірена копія); довідка лікувального закладу про 
причину смерті;  матеріали компетентних  органів щодо розслідування причин смерті; оригінал 
свідоцтва або нотаріально завірена копія про право на спадщину (якщо у Договорі не зазначений 
Вигодонабувач). 
6.5. Крім того, при настанні страхового випадку одержувач страхової виплати повинен надати 
Страховикові заяву про страхову виплату; Договір; копію довідки про присвоєння 
ідентифікаційного номера; паспорт (для дітей – свідоцтво про народження) або інший документ, 
що засвідчує особу, яка звернулася за страховою виплатою); інші документи на обґрунтований 
письмовий запит Страховика щодо факту, обставин, причин настання страхового випадку, розміру 
зазнаного збитку. 
6.6. Документи, необхідні для здійснення страхової виплати, надаються Страховикові у формі 
оригіналів, нотаріально завірених копій, простих копій за умови надання Страховикові можливості 
звірити копії цих документів з їх оригіналами. 
6.7. Якщо документи, необхідні для здійснення страхової виплати, надані в неповному обсязі та 
(або) в неналежній формі, або оформлені з порушенням чинних норм (відсутні номер, дата, штамп, 
є виправлення тексту тощо), страхова виплата не здійснюється до усунення (виправлення) цих 
недоліків. Про наявність таких невідповідностей, порушень Страховик повідомляє одержувача 
страхової виплати в письмовій формі протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання таких 
документів. 
7. Порядок, розмір та умови здійснення страхової виплати 
7.1. Страхову виплату Страховик здійснює згідно з Договором на підставі заяви одержувача 
страхової виплати і страхового акта, який складає Страховик або уповноважена ним особа у формі, 
визначеній Страховиком. 
7.2. При страхуванні медичних витрат страхові виплати здійснюються у розмірі фактичних витрат 
за отримані Застрахованою особою послуги, але у межах страхової суми, передбаченої Договором, 
шляхом оплати Страховиком вартості медичних послуг Асистансу, що оплатив отримані 
Застрахованою особою послуги, або безпосередньо Застрахованій особі у разі самостійної оплати 
нею цих послуг в межах 500 (п’ятиста) гривень за надані медичні послуги, придбані медикаменти 
та (або) витратні матеріали (у т.ч. стоматологічну допомогу, але не більше 150 грн), але за умови 
погодження розміру витрат з Асистансом. 
7.3. При страхуванні від нещасних випадків страхові виплати здійснюються у таких розмірах: 

- у разі тимчасового розладу здоров’я Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку 
виплачується визначений відсоток від страхової суми, встановленої в Договорі для Застрахованої 
особи, залежно від характеру розладу здоров’я і відповідно до таблиці страхових виплат (додаток 2 
до Правил №10201); 
- у разі встановлення інвалідності внаслідок нещасного випадку розмір страхової виплати 
залежить від встановленої групи інвалідності: для І групи інвалідності – 100 % страхової суми; для II 
групи інвалідності – 70 % від страхової суми; для III групи інвалідності – 50 % від страхової суми; 
- у разі смерті внаслідок нещасного випадку  виплачується 100 % страхової суми. 
Загальна сума виплат за один або декілька страхових випадків при страхуванні медичних витрат або 
від нещасних випадків, що сталися протягом періоду дії Договору, не може перевищувати страхової 
суми, визначеної Договором для групи страхових випадків при страхуванні медичних витрат або 
страхуванні від нещасних випадків. 
7.4. Протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту одержання всіх необхідних документів 
(останнього з них, якщо документи надавалися Страховикові частинами) для підтвердження факту, 
причин, обставин та наслідків настання страхового випадку та визначення розміру збитків Страховик:  

7.4.1. Приймає рішення про здійснення страхової виплати, складає страховий акт із зазначенням 
розміру страхової виплати і протягом 10 (десяти) робочих днів з дня складення страхового акта 
здійснює страхову виплату; 
7.4.2. Приймає обґрунтоване рішення про відмову у здійсненні страхової виплати;  
7.4.3. У разі об’єктивної необхідності проведення додаткових заходів із розслідування обставин 
настання страхового випадку та розміру завданого збитку внаслідок його настання приймає рішення 
відстрочити прийняття рішення про здійснення або відмову у здійсненні страхової виплати та 
призначає строк для проведення такого розслідування, після закінчення якого приймає одне з 
вищезазначених рішень. 
7.5. Страховик з обґрунтуванням причин письмово повідомляє одержувача страхової виплати про 
прийняття одного з рішень, передбачених пунктами 7.4.2 – 7.4.3 Частини 2 Договору, протягом 
10 (десяти) робочих днів з дня прийняття такого рішення. 
7.6. Якщо при настанні розладу здоров’я внаслідок нещасного випадку Застрахованій особі була 
здійснена страхова виплата, а в подальшому за наслідками цього ж страхового випадку 
Застрахованій особі була встановлена інвалідність та (або) настала її смерть, страхова виплата 
здійснюється у розмірі, передбаченому для цих випадків з відрахуванням суми раніше здійсненої 
страхової виплати. Загальний розмір страхових виплат за одним страховим випадком, що стався 
протягом періоду дії Договору, не може перевищувати страхову суму, встановлену для окремої 
Застрахованої особи Договором. 
8. Причини відмови у здійсненні страхової виплати 
8.1. Підставою для відмови Страховика у здійсненні страхової виплати є: 

8.1.1. Навмисні дії Страхувальника або особи, на користь якої укладений Договір, спрямовані на 
настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням ними 
громадського або службового обов’язку, у стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або 
захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій зазначених осіб 
визначається згідно з чинним законодавством України; 
8.1.2. Вчинення Страхувальником – фізичною особою або особою, на користь якої укладений 
Договір, умисного злочину, що призвів до страхового випадку; 
8.1.3. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без поважних 
для цього причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та 
розміру шкоди; 
8.1.4. Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет договору 
страхування, ступінь страхового ризику, про факт настання страхового випадку, а також 
приховування таких відомостей; 
8.1.5. Невиконання Застрахованою особою рекомендацій лікаря, що призвело до погіршення стану 
її здоров'я; 
8.1.6. Невиконання (неналежне виконання) Страхувальником умов, зазначених у пунктах 4.2.2, 
4.2.4, 4.2.5, 4.2.8 Частини 2 Договору та інші випадки, передбачені законом. 
9. Умови припинення дії Договору, внесення змін до умов Договору 
9.1. Дія Договору припиняється та втрачає чинність за згодою Сторін, а також у разі: закінчення 
строку дії Договору; виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником (Застрахованою 
особою) у повному обсязі; ліквідації Страхувальника – юридичної особи або смерті 
Страхувальника – фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених 
статтями 22, 23 і 24 Закону України „Про страхування”; ліквідації Страховика в порядку, 
встановленому чинним законодавством України; прийняття судового рішення про визнання 
Договору недійсним; в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. 
9.2. Дію Договору може бути припинено в частині одного із видів страхування на вимогу 
Страхувальника шляхом внесення змін в Договір. Зміни, які вносяться в Договір після його 
укладення, оформлюються додатковими договорами і є невід'ємною частиною Договору. 
9.3. Про намір достроково припинити дію Договору будь-яка Сторона зобов’язана повідомити 
іншу не пізніше ніж за 1 (один) робочий день до запланованої дати припинення дії Договору. 
9.4. У разі дострокового припинення дії Договору на вимогу Страхувальника Страховик повертає 
йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення строку дії Договору, з вирахуванням 
нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних 
сум страхових виплат, що були здійснені за Договором. Якщо вимога Страхувальника обумовлена 
порушенням Страховиком умов Договору, то останній повертає Страхувальникові сплачені ним 
страхові платежі повністю. 
9.5. У разі дострокового припинення дії Договору на вимогу Страховика Страхувальнику 
повертаються сплачені ним страхові платежі повністю. 

Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору, то 
Страховик повертає Страхувальникові страхові платежі за період, що залишився до закінчення 
строку дії Договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при 
розрахунку страхового тарифу, фактичних сум страхових виплат (виплат страхового 
відшкодування), що були здійснені за Договором. 
9.6. За Договором нормативні витрати на ведення справи, визначені при розрахунку страхового 
тарифу, становлять до 50% страхового платежу. 
9.7. У всіх випадках дострокового припинення дії Договору, Страхувальник повинен повернути 
належний йому примірник Договору та додатки до нього Страховикові. 
9.8. Зміни та доповнення до умов Договору в період його дії за згодою Сторін вносяться шляхом 
укладення додаткового договору до Договору  або переукладення Договору. 
10. Порядок вирішення спорів. Інші умови 
10.1. Спори за Договором між Страхувальником та Страховиком вирішуються в порядку, 
встановленому чинним законодавством України. 
10.2. З усіх інших питань, що не врегульовані цим Договором, Сторони керуються чинним 
законодавством України та (або) Правилами, при цьому у разі виявлення розбіжностей між 
положеннями Правил та Договору  переважну силу мають положення Договору. 
10.3. Підписуючи цей Договір, Страхувальник підтверджує, що до укладення Договору йому була 
надана Страховиком інформація, передбачена ч. 2 статті 12 Закону України «Про фінансові послуги 
та державне регулювання ринків фінансових послуг». 
10.4. Страхувальник надає Страховику згоду на обробку його персональних даних, в т.ч. 
персональних даних, що стосуються стану здоров’я, в базі даних договорів страхування та 
страхувальників Страховика з метою супроводження, виконання та врегулювання страхових 
випадків за Договором, а також, якщо Страхувальник є Застрахованою особою, - в базі даних 
застрахованих Страховиком осіб за договорами страхування з метою супроводження та виконання 
зобов’язань за Договором та підтверджує, що Страховик повідомив йому відомості, визначені ч.2 
статті 12 Закону України «Про захист персональних даних». 


